2. Potrditev mandata članu občinskega sveta

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predsednik KMVVI Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinski svetnici Karmen
Kovač, predstavnici Liste Tonija Mežana, prenehal mandat občinske
svetnice dne 23. 4. 2018, ko je podala pisno odstopno izjavo.
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je mandat člana občinskega
svetnika Občine Bled preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste
Liste Tonija Mežana, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika, in sicer na
Špelo Koren.

OBRAZLOŽITEV:
Občinska svetnica ga. Karmen Kovač, izvoljena kot kandidatka Liste Tonija Mežana, je dne 23. 4.
2018 podala odstopno izjavo z mesta občinske svetnice Občine Bled kot tudi iz članstva odbora za
družbene dejavnosti in iz Statutarno pravne komisije.
Skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah naj bi postal član občinskega sveta za
preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega
sveta, ki mu je prenehal mandat.
Naslednji v vrsti (torej 5. kandidat) na Listi Tonija Mežana je bil g. PETER POGAČAR, ki je dne
24.4.2018 preko elektronske pošte sporočil, da se , zaradi pomanjkanja časa, odpoveduje svetniškemu
mestu. Dne 11.5.2018 pa je o tem, da funkcije občinskega svetnika ne sprejema podal tudi osebno
pisno izjavo.
Naslednja v vrsti (torej 6. kandidatka) na Listi Tonija Mežana je bila ga. ANUŠA VOGELNIK
HOLZNER, ki je dne 24.4.2018 preko elektronske pošte sporočila, da prostovoljno izstopa iz liste
Tonija Mežana in se odpoveduje vsem funkcijam v obdobju 2014 do 2018. Dne 8.5.2018 pa je o tem, da
funkcije občinskega svetnika ne sprejema podala tudi osebno pisno izjavo.
Naslednji v vrsti (torej 7. kandidat) na Listi Tonija Mežana je bil g. SANDI ZEVNIK, ki je dne
17.3.2017 podal odstopno izjavo na članstvo na Listi Tonija Mežana. Dne 8.5.2018 pa je o tem, da
funkcije občinskega svetnika ne sprejema in da je izstopil iz liste podal tudi osebno pisno izjavo.
Naslednja v vrsti (torej 8. kandidatka) na Listi Tonija Mežana je bila ga. ŠPELA KOREN, , ki je dne
24.4.2018 preko elektronske pošte sporočila, da je pripravljena sprejeti mesto v občinskem svetu
Občine Bled. Dne 12.5.2018 je o tem, da sprejema funkcijo občinskega svetnika občine Bled
posredovala tudi osebno izjavo.
Dne 17.5.2018 je bila izvedena 5. Redna seja Občinske volilne komisije, na kateri je bil sprejet sledeči
sklep:
Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Bled, na 5. redni seji dne 17. 5. 2018
sprejela naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je Karmen Kovač, , predstavnici Liste Tonija
Mežana, prenehal mandat občinske svetnice z dne 23.4.2018, ko je podala pisno odstopno izjavo.
2.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Liste Tonija Mežana, ki
je sprejel funkcijo občinskega svetnika, in sicer na Špelo Koren. Špela Koren je dne 24.4.2018 in
12.5.2018 podala izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu Občine Bled.
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Bled,
Občinska volilna komisija Občine Bled
predsednica Danja Rus
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